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SUMMARY 
 
ZDENĚK ROTHBAUER 
ARCHITECTURAL WORKS 
Ing arch Zdeněk Rothbauer 
Born on the 5th of February in Prague 
Studies: Fakulty of Architecture – Architecture and Town Planning Branch 
1965 
 
Employment: Konstruktiva – Project Office the Export Copany – arch Jan 
Šramek 1965 – 1967. SPA Praha Atelier Beta – arch Jan Šramek, after 
demise of J. Šramek arch J. Náhlik 1971 – 1990. Atelier APA Ltd. with arch 
O.Novotny. 
 
Exhibition: Jan Bočan, Zdeněk Rothbauer, Oldřich Novotný with Jan 
Šrámek 
The exhibition dokumented twenty years of cololaboration between the 
three young architects and the leading architekt - Jan Šramek. This 
exhibition paid homage to the memory of our elder colleague Jan Šrámek as 
well. 
Gallery of Jaroslav Fragner Prague 1984 
 
Significant not executed project:  
Congress Hall in Prague – close to The Nusle Bridge Pankrác 1976 
Invitational Competition between the Militari Project Institute and The 
Project Institute VHMP whitch was represented by three architects: 
Jan Bočan, Zdeněk Rothbauer, Jan Šrámek 
The competition was politically manipulated. Our project had distinctive 
features of modernistic architecture,which did not comply with the way of 
thinking of the ruling structures. Inasmuch as the building should have been 
mostly for Party Congresses,the VPU was safeguard of the loyalty to the 
ruling Party. 
The quality of our project was distinguished not by the architectural form, 
but also by a lot of logical functional and speciál contextures. That enablet 
creating adequate volume to be perceived form important city points. 
Replannign of Prague city quarter Holešovice – Prague 7 – 1979 
Town plannig study dealt with the area of Dolní Holešovice. The proposal 
was significant step from the official point view concerning the replanning 
of this city quater . 
There was designed extended centre of Prague with ministry building. 
Hotel and departament store – Anděl – 1988 
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First price in the invitional competition for the new Centrum of the Smíchov 
quarter. The proposal was influenced by the contemporary economical and 
functional practices. By my opinion the planning outline retains its quality. 
Town planning proposal of the K Ohradě area in Prague 13 - 1996 
 Not executed proposal of the new conurbation for 10 000 habitants with 
city facilities. The proposal included the disposal of 3 milions of waste 
dump. 
Reconstruction of the Park hotel in Prague 7 – 2006 
The reconstruction and extension of this building solves the vast complex 
connected to possible development of the so called Golden Triangle – Horní 
Holešovice. Concurrently the project has planning permit. 
Design of seating furniture 1976 – 1986 
Design of the Arm Chair – Homage to Levicky and the Arm Chair for the 
Hilton Hotel. 
 
Significant realized projects: 
Czechoslovak Embassy in Stockholm – 1971 
Authors: J. bočan Z. Rothbauer, J. Šrámek 
 
Hotel Intercontinental Prague – interiére – 1972 – 1975 
Authors: J. Bočan Z. Rothbauer,J.Šrámek Z. Hřivnáč, O. Novotný 
 
New Terminal of Main Reilway Station in Prague – interiére 1973 -1976 
Authors: J.Bočan , Z. Rothbauer, A. Šrámková. 
 
Commertional and Technical Centre in Moskow – interiére – 1980 
Authors : J. Bočan, Z. Rothbauer, O. Novotný. 
 
Exhibition : Prague in Time of Karel IV – 1985 
Authors Z. Rothbauer, O.Novotný 
 
Conurbation Velká Ohrada, Prague 13 – 1977 – 1999 
Authors of conurbation: J.Bočan Z.Rothbauer 
Authors of building G23,H24: Z.Rothbauer, O.Novotný 
 
Set of villa houses – Velká Ohrada Prague 13 – 1996 _ 1999 
Authors : O. Novotný, Z. Rothbauer 
 
Rekonstruction of the Embassy Czech republic in Moskow – 1996 
Authors: O. Novotný, Z.Rothbauer 
 
Housing complex - Na Slupi, Prague 2 – 2007 
Authors: O.Novotný, Z. Rothbauer 
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SOUHRN 
 
Habilitační přednáška mapuje v zjednodušené formě moji celoživotní 
profesní práci na příkladu vybraných projektů a realizací. 
Ing arch Zdeněk Rothbauer 
Narozen 05.02.1941 
 
Studium: 
Fakulta Stavební – obor architektura a stavba měst 
 
Zaměstnání: 
Konstruktiva – projekce vývozního závodu – arch. J.Šrámek 1965 – 1967 
SPA Praha atelier Beta – arch J.Šrámek 1967 – 1971 
PÚVHMP Praha atelier 2 – arch J.Šrámek potom arch J.Náhlík  1971 - 1990 
Atelier APA s.r.o.  společně s arch. O. Novotným 1990  - 
 
Výstava : 
Jan Bočan,Zdeněk Rothbauer,Oldřich Novotný s Janem Šrámkem                       
Výstava dokumentovala dvacetileté období tvůrčí práce nás, mladých 
architektů s vedoucím architektem ateliéru Janem Šrámkem. Tato výstava 
byla zároveň výrazem úcty k posmrtné památce našeho staršího kolegy J. 
Šrámka. Galerie Jaroslava Frágnera, Praha 1984 
 
Významné projekty 
Kongresová hala v Praze předmostí Nuselského mostu – 1976.Vyzvaná 
soutěž mezi Vojenským projektovým ústavem a projektovým ústavem 
VHMP, který reprezentovala trojice architektů: Jan Bočan,Zdeněk 
Rothbauer, Jan Šrámek. Tato soutěž byla politicky zmanipulovaná. Náš 
návrh měl výrazné rysy modernistické architektury, která nebyla v souladu 
s myšlením vládních struktur.Vzhledem k tomu, že budova měla sloužit 
především ke sjezdům komunistické strany, byl Vojenský projektový ústav 
zárukou loajality k vládnoucí straně. Kvalita návrhu byla výrazná nejen 
architektonickou formou vnějšího vzhledu, ale i řadou logických 
disposičních a prostorových vazeb,které umožňovaly vytvoření úměrné 
hmoty vnímané z pohledově exponovaných míst 
Přestavba Holešovic – Praha 7 – 1979. Urbanistická studie řeší území 
Dolních Holešovic.Návrh je výraznou změnou oficiálního názoru na 
přestavbu této části města.Jsou zde řešeny Holešovice jako rozšířené 
centrum Prahy s budovami ministerstev 
Hotel a obchodní dům Anděl První cena ve vyzvané soutěži na centrum 
Smíchova.Řešení je poplatné současným ekonomicko – provozním 
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zvyklostem.Podle mého názoru je platné kvalitní urbanistické a hmotové 
řešení. Autoři návrhu: Z.Rothbauer, ONovotný. 
Urbanistické řešení území „ K Ohradě – Praha 13,“ 1996. Nerealizovaný 
návrh nové městské aglomerace pro 10 tisíc obyvatel s návaznou vybavení 
celoměstského významu.V podtextu řešení je problém  ekonomické 
likvidace 3 mil m3 skládky navezených materiálů 
Přestavba Park hotelu – Praha 7, 2006. Přestavba a dostavba této budovy je 
řešena v souvislosti rozsáhlého komplexu t. zv. Zlatého trojúhelníku – 
Horní Holešovice.v současnosti je projekt ve fázi odsouhlaseného ÚR. 
Design sedacího zařízení Návrh křesel. Pocta Levickému a křeslo pro hotel 
Hilton. 
 
Významné realizace: 
 
Československý zastupitelský úřad ve Stockholmu  1971 
Autoři: J.Bočan,Z.Rothbauer,J.Šrámek 
Hotel Intercontinental – Praha    1972 – 1976 
Autoři vnitřního řešení: J.Bočan, J.Šrámek, Z.Rothbauer, O.Novotný, 
Z.Hřivnáč 
 
Nová odbavovací budova Hlavního nádraží Praha   1973 – 1976 
Autoři vnitřního řešení: J.Bočan, A.Šrámková, Z.Rothbauer 
 
Obchodní a technické středisko v Moskvě   1980 
Autoři vnitřního řešení: J.Bočan, Z.Rothbauer, O.Novotný 
 
Výstava: Praha v době Karla IV – Berlín   1985 
Autoři: Z.Rothbauer, O.Novotný 
 
Sídelní útvar Velká Ohrada JZM I – Praha 13   1977 - 1999 
Autoři: J.Bočan, Z.Rothbauer 
 
Soubor viladomů – Velká Ohrada – Praha 13  1996 – 1999 
Autoři: O.Novotný, Z.Rothbauer 
 
Rekonstrukce Českého velvyslanectví v Moskvě  1996 
Autoři: O.Novotný, Z.Rothbauer 
 
Bytový komplex – Na Slupi, Praha 2   2007 
Autoři: O.Novotný, Z.Rothbaier 
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Klí čová slova 
Výstava, soutěž, modernistická architektura, disposiční a prostorová 
vazba,urbanistická studie, přestavba, urbanistické řešení, územní 
rozhodnutí,Československý zastupitelský  
                       úřad, sídelní útvar, bytový komplex 
 

Keywords 
Exhibition, competition, modernistic architecture, functional and speciál 
contexture, town 
                       planning study, reconstruction, town planning proposal, 
planning permit, Czechoslovak  
                       embassy, conurbation, housing complex  
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DÁVNÝ VĚK 
Především bych chtěl osvětlit jak jsem se dostal k architektuře: V mé rodině 
nebyl nikdo, kdo by profesně se zabýval stavěním natož 
architekturou.Zdědil jsem ovšem po otci schopnost zobrazovací a touto 
vlastností jsem byl doslova posedlí. V očích mých rodičů dráha umělce byla 
příliš riskantní a  tak mě již v dětském věku začali pomocí různých 
publikací směrovat k architektuře.Toto se jim podařilo tak, že ve svých 
patnácti letech jsem se přihlásil na Průmyslovou školu stavební, protože tam 
byl založen obor „Architektura a stavba měst!“. Samozřejmě, že tento obor 
byl po mém nástupu na školu ihned zrušen. Po absolvování Vyšší 
průmyslové školy stavební jsem uspěl u přijímacích zkoušek na Fakultu 
architektury a pozemního stavitelství. Přes řadu reformních kotrmelců jsme 
přece jenom dospěli k ukončení studia, což se mi povedlo absolutoriem na 
katedře u profesora Cubra, u kterého jsem před tím již delší dobu 
pracoval.Myslím, že tady byl určitě základ pro formování mého názoru na 
moderní architekturu. František Cubr byl nesmírně tolerantní člověk, 
přístupný různým názorům,přesto však se svým pevným výtvarným pojetím 
architektonického prostoru. 

STŘEDNÍ VĚK 
Protože v té době, každý musel být zaměstnán nějakou státní 
organizací,získal jsem profesně zajímavé místo v Konstruktivě,v 
projekčním oddělení vývozního závodu,který řídil architekt Jan Šrámek. Po 
roce 1966 dochází k uvolnění politické situace, které má za důsledek i 
uvolnění v hospodářské sféře.Takto vzniklo Sdružení projektových ateliérů 
Praha, což byla organizace sestavená  nejprve z pěti autorských ateliérů, 
které měly vždy svého vedoucího architekta a společně celé toto sdružení 
mělo svého hospodářského ředitele. Ředitel pak vystupoval vůči zřizovateli 
a řídil ekonomickou činnost celého sdružení. Takto jsem přešel 
z konstruktivy do ateliéru Beta, kterého představitelem byl architekt Jan 
Šrámek a jehož kmenovými tvůrci byl již Jan Bočan a v oblasti tvorby 
vnitřního prostoru architekti Z.Hřivnáč a O. Novotný. Janem Šrámkem jsem 
byl přiřazen k Janu Bočanovi a takto se rozběhla naše spolupráce, která 
intenzivně trvala dvacet let. Myslím, že ani jeden z nás této spolupráce 
nelitoval, i když vznikla spíše náhodně. Byla to spolupráce založená na 
obdobných profesních názorech a vzájemné úctě k názorům partnera, to 
bylo podstatné.SPA bylo trnem v oku politické garnituře po roce 1969, 
které se podařilo v roce 1971 tuto velmi úspěšnou organizaci zrušit a 
nahradit Projektovým ústavem výstavby hlavního města Prahy. Takto se 
z ateliéru Beta musel stát ateliér 2  PÚVHMP.Tento projektový ústav 
existoval až do roku 1990. 
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NOVÝ VĚK 
V roce 1990 jsem založil s naším dlouholetým spolupracovníkem 
architektem Oldřichem Novotným  soukromý ateliér APA s.r.o., v kterém 
do dnešního dne spoluvytváříme veškerou architektonickou práci. Tento 
zkrácený životopisný přehled je zde pro dokreslení okolností vzniku řady 
prací, u nichž je jasně patrný vliv vzájemné spolupráce, v určitých časových 
stádiích. 

SPOLUPRÁCE, VLIVY 
Věřím ve spolupráci a to ve spolupráci tvůrčích lidí, kteří si mohou 
vzájemně něco sdělit,něco co pro druhého bude určitým posunem 
v jeho názorech či představách. Takto se odvíjela spolupráce s Janem 
Bočanem, ale i později s Oldřichem Novotným.  Nebyla to spolupráce 
pouze mezi námi architekty. 
V rámci realizace budov jsme spolupracovali s řadou výrazných osobností: 
malířů, grafiků, sochařů, sklářů. Byly to osobnosti generace šedesátých let a 
to ti nejlepší, kteří dodnes tvoří avantgardu moderního českého umění té 
doby. Namátkou bych jmenoval Stanislava Kolíbala,Evu Kmentovou ,Jiřího 
Jóna, Stanislava Libenského, René Roubíčka, prof Císlera, Demartiniho a 
další. Obzvláště spolupráce se Stanislavem Kolíbalem byla pro nás 
nesmírně přínosná. Spolupráce s výtvarníky nebyla pouze na bázi zadání a 
dodávky výtvarného díla, ale odehrávala se na tvorbě souznívající a 
dotvářející architektonický prostor vnější či vnitřní. Výtvarné vidění celku 
byla podstata řešení společenských prostorů, vytváření výrazného účinku 
složeného z vnímání detailů, které mají formální spojitosti a tvoří celek jak 
ve formování prostorů, tak i jeho náplni to jest ve vnitřním zařízení. Bylo by 
možné nazvat to stylem, ale není to zcela přesný výraz je to spíš charakter 
nebo výtvarný názor. Výtvarné umění se stávalo součástí této 
architektonické vize. 
 

NÁVRHY A REALIZACE 
V počátcích mé spolupráce s Janem Bočanem jsme měli řadu prací pro ČSA  
a  cestovní kancelář Čedok v zahraničí. Jednalo se vždy o řešení vnitřních 
prostor včetně návrhu designu zařizovacích předmětů. V té době prakticky 
neexistovaly zařizovací předměty ,z kterých by bylo možné vytvořit 
společenský interiér a navíc neexistovala možnost koupit cokoliv na západ 
od našich hranic. Tento stav věcí nás přímo nutil vytvářet návrh všech 
vnitřních zařízení. Tato nutnost nám otvírala další rovinu činnosti, která se 
posléze uplatňovala jako princip pro veškerou tvorbu v těchto letech. 
Počátek mé spolupráce s Janem Bočanem v ateliéru Beta mne zastihl 
v době, kdy Londýnské ČSZÚ již byla ve fázi realizačního projektu a tak 
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jsem se podílel na návrhu interiéru spolu s architekty Bočanem, Hřivnáčem 
a Novotným.( obr.č.002,008,010)( za realizaci této budovy dostali autoři 
ocenění RIBA – nejlepší architektury za rok 1970). V této době jsme se 
zúčastnil téměř všech soutěží ,které byly vypsány.takto jsme obdrželi první 
cenu na ČSZÚ Stockholm a druhou cenu na ČSZÚ Tokio. Vyhraná soutěž 
nás odstartovala do naší asi nejzajímavější realizace budovy, která se pro 
nás stala jakousi kultovní stavbou na řadu let.Tato stavba byla nejen pro nás 
významným mezníkem tvorby, ale dočkala se ocenění tím, že v současnosti 
byla zařazena na půdě švédského království do seznamu památkové 
ochrany. 
 

ČSZÚ STOCKHOLM  1970 – 71 

AUTOŘI: J.BOČAN,Z.ROTHBAUER,J.ŠRÁMEK  

 
Jedná se budovu o 8 nadzemních podlaží a dvou suterénech. V této budově 
se pouze dvakrát dvě podlaží opakovala se shodnou disposicí, takže to byla 
naprostá půdorysná křížovka. Protože můj spolupracovník byl v té době pod 
silným vlivem Corbusiera, bylo hlavním vodítkem nový modulor,vytvořený 
z rozměrů krychle o straně 75CM.Zdůvodnění rozměru a jeho násobků bylo 
v možnostech vnitřního prostoru a možné skladby zařízení. Modulor byl 
rozveden do celé stavby a obrazil se v kazetových betonových stropech. 
Použití přirozených materiálů: režného zdiva,pohledového betonu a dřeva 
odpovídalo soudobému brutalistnímu architektonickému výrazu.Do tohoto 
objektu jsme navrhli opět veškeré vnitřní zařizovací předměty včetně 
osvětlení.Na těchto návrzích vnitřního zařízení jsme si vyzkoušeli řadu 
výtvarných a technologických principů, které se pak staly základem pro 
uplatnění u dalších staveb. Právě u této budovy se uplatnila řada 
výjimečných osobností výtvarného umění: Stanislav Kolíbal,Jiří John,Albín 
Brunovský, Stanislav Libenský, René Roubíček, Jindřiška Radová, Václav 
Cígler a další. Spolupráce s výtvarníky měla značný vliv na rozvoj našeho 
myšlení a jsem přesvědčen, že i pro výtvarníky to byla dobrá zkušenost 
v práci s prostorem, kdy se museli často podřizovat celkovému 
architektonickému názoru. 
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012 – pohled na vstup do budovy z ulice Karlawegen 

 
014 – půdorys objektu 1.NP 
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016 – půdorys objektu 2.NP 

    
020 -  detail boční fasády   024 – pohled do zahrady se spojovacím    

schodištěm v 2.NP recepčního sálu 
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028  - recepční sál - pohled z mostu 

 
030 -  recepční sál na úrovni 1.NP 
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038 – jídelna 2.NP 

 
040 – salonek s obrazem A. Brunovského 1.NP 
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044 – klub zaměstnanců 1.PP 

 
050 – vizové oddělení 1.PP 
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052 – Kinosál 2.PP 

 
056 – sekretariát úřadu 3.NP 
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HOTEL INTERCONTINENTAL – PRAHA 1 1972 - 1975  

AUTOŘI VNITŘNÍHO ŘEŠENÍ: J.BOČAN, Z. ROTHBAUER, 
J.ŠRÁMEK, Z.HŘIVNÁČ, O.NOVOTNÝ  

 
Po naších zkušenostech s ambasádou ve Stockholmu jsme byli přizváni 
architektem Filsakem ke spolupráci na výstavbě tohoto  hotelu s tím, že 
nám byla svěřena činnost na všem mimo fasády,jak jsme rádi připomínali – 
vše na co neprší. Menší část společenských prostorů pak řešila trojice Cubr 
Hrubý,Pokorný. Názorově se v této práci projevila architektura Stockholmu 
včetně uplatnění obdobného designu interiérových zařízení. V této 
architektuře participovali rovněž ostatní architekti Šrámkova ateliéru – 
Zbyněk Hřivnáč a Oldřich Novotný. 
 

 
058 - Coktail bar 
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060 – Bar -  kavárna 
 

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRAHA 1973 – 76 

AUTOŘI VNITŘNÍHO ŘEŠENÍ: J.BOČAN, J.ŠRAMEK, 
A.ŠRÁMKOVÁ, Z.ROTHBAUER 

V rámci soutěžního projektu na novou odbavovací budovu Hlavního 
nádraží jsem nebyl přizván, spíš z důvodů, že autorů bylo již příliš 
mnoho.Přesto jsem jakožto spolupracovník Jana Bočana vytvářel ve smyslu  
známého pojmu - vše na co neprší - na úrovni vstupního podlaží. Takto mi 
byl přisouzen statut spoluautora interiéru. Po stránce architektonické formy 
měl nejpodstatnější vliv opět Jan Bočan. V této době naše názory na 
architekturu obdivuhodně plynuly stejným směrem, takže nebyl problém, 
aby jeden z nás se na čas věnoval jinému úkolu a výsledek byl jakoby ten 
druhý na věci stále pracoval.Myslím, že i na vnitřcích budovy se projevuje 
shoda s architektonickým myšlením předchozích realizací. 
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062 - odbavovací hala 1.NP 

 
064 – poštovní úřad 1.NP 
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066 -  osvětlovací tělesa 
 
 

KONGRESOVÁ HALA -  PRAHA PANKRÁC – soutěžní návrh – 1976 

AUTOŘI NÁVRHU: J.BOČAN,Z.ROTHBAUER,J.ŠRÁMEK 

Tato vyzvaná soutěž byla pro nás určitým vyvrcholením koncentrované 
projektové a realizační činnosti.Soutěž probíhala ve dvou kolech, první kolo 
jsme suverénně vyhráli ovšem druhé kolo bylo pod silným politickým 
tlakem a důvěra vládních kruhů ve Vojenský projektový ústav a jeho 
architekty byla jednoznačná. Jediným zadostičiním pro nás byly hanlivé 
články v Rudém právu, které náš projekt napadly, že se jedná o 
architektonický výraz, který používá nestálé prvky odporující socialistické 
architektuře.Návrh měl řadu velkých předností: Tvar sálů byl takový, že i 
při požadovaném množství diváků umožňoval koncerty bez elektroakustiky. 
Zajímavostí bylo i konstrukční řešení, kdy galerie foyerů vynášely nosníky 
z předpjatého betonu na délku 150 metrů bez jediné mezilehlé podpory. 
Byla to naše poslední spolupráce s ing Michálkem ( autor statiky 
Nuselského mostu) před jeho tragickou smrtí.V té době na mne působily 
ranné stavby propagátora postmoderní architektury Charlese Janckse, 
myslím že se to v určitém formálním vyjádření projevilo. 
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068 – Model objektu 

 
070 – Model širších vztahů návrh hotelu A. Šrámková 
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071 – Půdorysy 

 
072 – Řez 
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PŘESTAVBA DOLNÍCH HOLEŠOVIC – PRAHA 7 – 1976-77 

AUTOŘI: J.BOČAN,Z.ROTHBAUER 

Tento urbanistický návrh byl prvním pokusem zvrátit názor Útvaru 
hlavního architekta pražského magistrátu, kde vládla představa zástavby 
socialistického sídliště v centru města. Náš návrh vycházel z předválečných 
představ o tomto území, kdy se objevily poprvé tendence umístit v této 
oblasti vládní budovy. Bylo to poté, kdy tato úvaha nebyla přijatá na 
letenské pláni.Tuto úvahu jsme transformovaly do podoby organizační a 
ekonomické struktury ovládající chod státu. Centrum tvořily čtyři 
stometrové budovy, které se rozvíjely v dalších strukturách na ploše nádraží 
Praha – Bubny. Místo pro tyto vládní budovy se nám jevilo nesmírně 
zajímavé z důvodů výborné komunikační dostupnosti jak silniční tak 
vlakové i MHD – metro. Rovněž tak paralela  s Hradem a Malou Stranou, 
jakožto kulturního a politického centra státu, nám přišla relevantní. Při 
zpracování studie jsme prokázali zákresy do fotografií, že se mrakodrapy 
v tomto místě nikdy nedostanou do konkurence s historickým 
panoramatem.Posléze ani soutěž, která byla vyprovokována naším návrhem, 
nedala plnou odpověď na mimořádné kvality tohoto místa, hlavně 
z hlediska zapojení do širšího kontextu celého středu města. 
 

  
074 -  Situace – celek  076 -  Situace – centrum  
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080 - Model 
 

OBCHODNÍ A TECHNICKÉ STŘEDISKO V MOSKVĚ – 1980 

AUTOŘI: J.BOČAN, O.NOVOTNÝ, Z.ROTHBAUER 

Opět jedna z prací ve smyslu vytvořit v daném konceptu budov vše na co 
neprší. K této práci jsme byli přizváni autorským kolektivem Franc, 
Nováček, Fencl. Komplex budov zahrnoval kanceláře obchodních zástupců, 
jednací, společenské a propagační prostory, byty zaměstnanců a hotel pro 
obchodní cestující. Bylo opět nutné navrhnout vše z čeho se skládaly vnitřní 
prostory objektů včetně veškerého zařízení.Všechno byl originál, protože 
vybavení společenských prostorů prakticky neexistovalo a mimo republiku 
bylo zakázáno cokoliv koupit.Tento stav nebyl jednoduchý, ale nám to 
umožňovalo vytvářet originální návrhy a tím dosahovat formální jednoty 
architektonického výrazu budovy i jejího vybavení, dalo by se to nazvat 
stylem. 
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084 – Vstupní hal 

 
086 – Kinosál 
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088 – Vzorkovna 

 
090 – Klub 
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092 – Byt 

 
094 – Hotel 



28 

 
  

VÝSTAVA „ PRAHA V DOBĚ  KARLA IV“ – BERLÍN - 1985 

AUTOŘI: O.NOVOTNÝ,Z.ROTHBAUER 

Ve spolupráci s archeologickou sekcí Městského muzea v Praze jsme 
navrhli a realizovali velmi úspěšnou výstavu v Berlíně na radnici ve 
Spandau. Byla to poněkud jiná práce,která upřednostňovala předmět 
výstavy a architektonické řešení toto respektovalo v plné míře.  
 

 
096 – Prostory výstavy  

OBCHODNÍ DŮM A HOTEL ANDĚL – PRAHA SMÍCHOV 1988  

AUTOŘI:O:NOVOTNÝ, Z.ROTHBAUER 

Jedná se o 1.cenu ve vyzvané soutěži na řešení prostoru ANDĚL na 
Smíchově. Tuto soutěž vypsal Prior Praha. Návrh řešil budovu obchodního 
domu zažitým klasickým způsobem na celou výšku objektu se skladovým a 
administrativním provozem v posledním podlaží. Hotel vytvářel poloatriový 
prostor což zlepšovalo podmínky pro hotelové pokoje. Hlavním kladem si 
myslím, že bylo prostorové a hmotové uspořádání. 
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098 – Nadhledová perspektiva a pohledy z exponovaných míst. 
 

SÍDLIŠTĚ VELKÁ OHRADA JZM I – PRAHA 13 1977 - 1999  

AUTOŘI: J.BOČAN.Z.ROTHBAUER 1977 - 1986                                      
O.NOVOTNÝ,Z.ROTHBAUER 1990 - 1999 

Ateliéry projektového ústavu VHMP měly povinnost projektovat bytovou 
výstavbu, která se odehrávala pouze v rámci nových sídelních útvarů. 
Samozřejmě, že tato výstavba bytů byla možná pouze v systému 
panelových objektů.Měli jsme za sebou úspěšné období realizace 
společensky významných objektů, takže ve své naivitě jsme nevěřili, že se 
s touto panelovou výstavbou nedá udělat něco, co by posunulo tento způsob 
výstavby do polohy architektonického řešení. Proto jsme se snažili vytvořit 
kontrastní prostor ulic a dvorů pomocí nízkých čtvercových bytových 
bloků, které mají římsu v jedné rovině. Tyto objekty klesají podle svažitosti 
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terénu k okrajům zástavby.Rozdíl výšek jsme stanovili od 4 do 6ti až 7mi 
podlaží na okrajích zástavby.Na jižní a západní straně jsme umístily školní a 
předškolní zařízení, uprostřed bytových bloků potom centrum vybavenosti 
s obchody restauracemi a kulturními zařízeními.Chtěli jsme vytvořit devět 
zahrad uvnitř těchto devíti bloků, které mají z druhé strany ulici. 
Prostředkem těchto bloků probíhal pěší okruh, který se napojoval podchody 
na školní zařízení. Celý sídelní obvod byl obklopen zeleným pruhem 
ochranného pásma Prokopského a Dalajského údolí.V tomto pásmu byly 
navrženy sportovní aktivity pro volný čas. Tento základní koncept se 
podařilo udržet, až na jednu podstatnou část. Návrh byl přes naše neustálé 
protesty třikrát upravován a to ve smyslu intenzifikace území. 
V počátečním stadiu zde bylo navrženo bydlení s kapacitou 2100 bytů a 
konečný výsledek byl 4300 bytů. Je v celku jasné, že tento trend naprosto 
pohřbil představu o zahradním městě. Rozhodování o těchto parametrech 
bylo mimo naši kompetenci.Mohli jsme tuto práci vzdát a odejít si hledat 
jinou činnost, někdo by to dodělal, ale stále jsme si nechtěli připustit, že náš 
boj s úředníky státní správy může být zcela neúspěšný.Podstatou celé 
bytové investiční politiky byl fakt, že všichni kompetentní úředníci byli 
hodnoceni za množství realizovaných bytů. 
Do roku 1989 bylo sídliště realizováno ,až na dva bytové objekty a centrum 
vybavenosti, které v té době bylo v postaveno v hrubé stavbě. Centrum bylo 
navrženo jako soustava vnitřních prostorů soustředěných okolo pasáží, které 
navazovaly na hlavní ulice. Centrum jsme dokončit nemohli, protože 
architekt nového majitele objektu nám podle regulí ČKA oznámil, že bude 
pokračovat na naší práci. S architektem O. Novotným jsme navrhli poslední 
volný prostor jako pěší zónu s bytovými objekty G23 a H24 s 320 byty. 
Původní dohoda s investory zněla na budovy s konstrukcí z monolitického 
betonu. Toto se ovšem posléze změnilo na podmínku, že konstrukce musí 
být z panelové technologie. Takto se postavily poslední panelové objekty, 
které měly pouze určité možné úpravy vnitřků a ve fasádě, podle toho co 
tato technologie umožňovala. V souvislosti s dostavbou sídliště  Velká 
Ohrada jsme navrhli s architektem Novotným urbanistické řešení území 
východní časti za obcí Velká Ohrada, které bylo vyvoláno potřebou 
dořešení územního plánu  této oblasti.Zástupným problémem tohoto území 
byla nutnost likvidace tří milionů m3 skládky na polích restituentů 
pozemků, které ležely v zájmové oblasti. Myslím, že jsme přišli s poměrně 
zajímavým řešením, které by tento problém likvidoval a zároveň splnil i 
koncepční napojení obou měst, ale z administrativně právních důvodů jsme 
neuspěli. 
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100 -  Situace sídliště Velká Ohrada a urbanistická studie území K Ohradě 

 
102 -  Perspektiva bytových objektů G23,H24. 
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106 -  Objekt G 23 
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110 - Objekt H 24 
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112 - Objekt G 23 vstupy do objektu 

 
114 - Objekt G 23 vstup do objektu  
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116 - Objekt G 23 vstup do objektu 

 
117 - Objekt G23 zadní vstup 
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VELKÁ OHRADA – VILA DOMY, PRAHA 13 , 2001 

AUTOŘI: O.NOVOTNÝ, Z.ROTHBAUER 

Po řadě studií se konečně v roce 1999 podařilo realizovat tři bytové vila 
domy na západním okraji sídliště v poloze, která má krásný přírodní rámec 
Prokopského údolí. S architektem O.Novotným jsme navrhli tři solitérní 
objekty na společném suterénu, který zahrnuje technické zázemí a garáže. 
V objektech se nám podařilo realizovat  prostorově kvalitní byty. 
Architektonický výraz objektů čerpá z návaznosti na kvalitu předválečné 
funkcionalistické tradice.  
 

   
126 – Viladomy              128 – Viladomy 
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130 – Viladomy  
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132 – Viladomy 

 
136 - Viladomy 
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ČESKÝ ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD – MOSKVA – REKONSTRUKCE 
BUDOVY, 1996 

AUTOŘI: O.NOVOTNÝ,Z.ROTHBAUER 

Československá republika vlastnila v Moskvě rozsáhlý areál vybudovaný 
v padesátých letech podle návrhu ruských architektů ve stylu socialistického 
realizmu. Rozpadem federace připadly budovy českému státu a bylo třeba je 
efektivně využít. Proto bylo nutné hlavní úřední budovu přestavět na 
zastupitelský úřad v kombinaci s byty zaměstnanců v horních podlažích . 
Opět se zde jednalo o architekturu vnitřních prostorů, fasáda byla pod 
památkovou ochranou. S architektem O. Novotným jsme přistoupili 
k tomuto úkolu se záměrem vytvoření spojitého výrazu vnitřních prostorů 
s charakterem budovy. Klasicistní výraz se nám promítal do formování 
interiérových architektonických prvků. Z kloubením tohoto výrazového 
momentu se současným designem se podařilo vytvořit úměrné napětí a 
vyváženosti celkového prostorového účinku. AUTOŘI: Z.ROTHBAUER 
 

 
138 – Pohledy na realizované společenské prostory. 
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DESIGN ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  1976, 1986 

Celým dlouhým obdobím mé tvůrčí práce se prolínal vztah k zařízení 
vnitřních prostorů jako jistá nostalgie z období, kdy návrh těchto předmětů 
byl pro nás nutnou součástí řešení celých objektů.Design vnitřního zařízení 
je specifická disciplína, která vyžaduje dosti přesné znalosti, jak po stránce 
technické,materiálové,dílenských detailů a řadu dalších podrobností, tak i 
výtvarnou schopnost převést řadu nutností do logické formy. V těchto 
návrzích většinou nešlo o návrh pro obecné použití, ale byl vymýšlen ve 
vztahu k určitému prostoru,nebo spíš k přesnému názoru na architektonický 
výraz prostorů či objektů. Takto vznikaly nábytky určitého stylu,jejichž 
hlavní síla působení byla právě ve formální spojitostí s architekturou vnitřku 
objektů.. 
 

 
122 křeslo „Pocta Levickému“ 
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120 Křeslo pro hotel „ Hilton – Praha“ 
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REKOSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PARKHOTELU ,Praha Holešovice – 
2006 

AUTOŘI: O.NOVOTNÝ, Z.ROTHBAUER 

Přestavbě Parkhotelu v Praze Holešovicích předcházela urbanistická studie 
celého tzv.“ Zlatého trojúhelníku“.V této studii byl začleněn Parkhotel lepší 
formou v návaznosti ostatních objektů, s kterými tvořil zcela logický 
komplex.Majiteli Parkhotelu se nepodařilo koupit zbylé pozemky a tak bylo 
nutné celý komplex přestavby navrhnout na pozemku, který je v majetku 
hotelu..Komplex přestavby je současnosti ve stadiu odsouhlaseného 
Územního řízení. 
 

 
146 -  
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148 -  

 
150 -  
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BYTOVÝ KOMPLEX NA SLUPI – PRAHA 2 – 2007 

AUTOŘI: O.NOVOTNÝ, Z.ROTHBAUER 

Od roku 2002 jsme s Oldřichem Novotným pracovali na návrhu,projektu a 
posléze realizaci tohoto poměrně rozsáhlého komplexu bytových domu 
s obchodní vybaveností s dvěma podzemními podlažími garáží a obchodů 
po celé ploše pozemku o rozloze 9000 M2. V pěti bytových domech je 
celkem 268 ponejvíce malometrážních bytů.Naše představa o 
architektonickém výrazu byla do značné míry korigována památkovým 
úřadem, který zásadně odmítal jakoukoliv kontrastní formu k historickému 
prostředí. Výsledná forma reflektovala milieu této lokality s vynikajícími 
budovami českého kubismu, se secesními a modernistickými budovami 
universitního kampusu. Rovněž tak protější tereziánské hradby Vyšehradu 
s neogotickou siluetou Mokrova kostela zahrály na romantickou strunu 
v podvědomí tvorby.Tato poslední realizace dokládá vývoj v názorech, 
který se posunuje k prioritě -  respekt k prostředí.  
 

 
152 -  
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156 -  

 
168 -  
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170 -  

 
174 -  
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176 -  
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ŽIVOTOPIS 
Ing.arch Zdeněk Rothbauer 
Narozen 5.2.1941 v Praze                   
 
Studia:  Vyšší průmyslová škola stavební 1959 

Nástup na průmyslovou školu byl ovlivněn tím, že tato škola 
založila v rámci své výuky obor architektury.Tento obor byl ovšem ihned 
po mém nástupu na školu okamžitě zrušen a my jsme dostudovali jako 
klasičtí stavaři.    
Fakulta stavební – obor architektura a urbanismus měst  1959 - 1965 
Tento scénář se opakoval naprosto stejně po nástupu na vysokou školu, kdy 
jsme celý ročník architektury byli přeřazeni do ročníku klasických stavařů a 
navíc v rámci spojení školy s praxí vyhnáni po tři dny v týdnu na manuální 
práci na stavbu.Toto trvalo celý první semestr a pokračovalo celý měsíc po 
dobu letních prázdnin.Takto jsme získali výuční list platný pro firmu, u 
které jsme pracovali. Mělo to určitá pozitiva – získal jsem výuční list 
s kvalifikaci zedník nejvyšší  6. třídy platné pro firmu Průmstav. Ve studiu 
nám to příliš nepomohlo, museli jsme ti, kteří i přes složité podmínky udělat 
nové zkoušky do třetího ročníku architektury.Kriteriem přijetí bylo rovněž 
byla podmínka průměru známek za druhý ročník v hodnotě 1,1. Bylo to 
síto, které proselo řadu studentů velmi výtvarně nadaných.   
 
 
Zaměstnání: Konstruktiva – projekce vývozního závodu – ach Jan Šrámek 
1965 - 1967 
             PÚVHMP SPA Praha atelier Beta – arch Jan Šrámek 1967 - 1971 
             ateliér 2 – arch Jan Šrámek, po smrti J.Šrámka - arch Jiří Náhlík  
             1971 - 1990  
             Ateliér APA s.r.o.  s arch Oldřichem Novotným - od r.1990 
 
 
Výstava: Jan Bočan,Zdeněk Rothbauer, Oldřich Novotný s Janem Šrámkem  
Výstava dokumentovala dvacetileté období spolupráce naší trojice mladých                                                                
architektů s vedoucím architektem ateliéru – Janem Šrámkem. Tato výstava 
byla zároveň výrazem úcty k posmrtné památce našeho staršího kolegy Jana 
Šrámka 
                         Galerie Jaroslava Frágnera Praha  1984 
 
Významné projekty:   
/ nerealizované / 
 Kongresová hala v Praze – předmostí Nuselského mostu Pankrác 1976  
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Vyzvaná soutěž mezi Vojenským projektovým ústavem a Projektovým 
ústavem VHMP, který reprezentovala trojice architektů 
:J.BOČAN,Z.ROTHBAUER,J.ŠRÁMEK       
Soutěž byla politicky zmanipulovaná. Projekt měl výrazně modernistické 
rysy architektury, která nebyla v souladu s myšlením vládních 
struktur.Vzhledem k tomu,že budova měla sloužit především k sjezdům 
KSČ byl VPÚ zárukou loajality.Kvalita našeho návrhu byla výrazná 
v mnoha parametrech nejen architektonickou formou vnějšího vzhledu ,ale i 
vnitřním uspořádáním. 
 
 Přestavba Holešovic – Praha 7 – 1979 
Urbanistický návrh řeší území dolních Holešovic. Návrh je výraznou 
ukázkou vnímání této části města ,jako rozšířeného centra Prahy.  
Toto centrum je navrženo pro technokratickou část vládních struktur státu. 
 AUTOŘI NÁVRHU: J.BOČAN, Z: ROTHBAUER 
 
Hotel a obchodní dům ANDĚL   1988 
První cena ve vyzvané soutěži na centrum Smíchova. Řešení je poplatné 
současným ekonomicko provozním zvyklostem. Podle mého názoru je 
platné kvalitní hmotově urbanistické řešení.          
AUTOŘI NÁVRHU: Z.ROTHBAUER,O. NOVOTNÝ            
                            
Urbanistické řešení území „K Ohradě – Praha 13“ 1996 
Nerealizovaný návrh nové městské aglomerace pro 10 tisíc obyvatel    s      
návaznou  městskou vybaveností. V podtextu řešení je likvidace 3 mil. m3   
skládky navezených materiálů. 
                           
Přestavba PARK hotelu Praha 7 – 2006 
Přestavba  a dostavba této budovy řeší rozsáhlý komplex, který váže na              
možnou zástavbu t.zv. Zlatého trojúhelníka –Horní Holešovice. Toho času        
je projekt ve fázi odsouhlaseného Ú.R: 
 
Design sedacího zařízení.-1076-1986 
Návrh křesel :“ Pocta Levickému“ a křeslo pro hotel Hilton - Praha 
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Významné realizace:      
                
 
ČESKOSLOVENSKÝ ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD – STOCKHOLM   1971 
AUTOŘI: J.BOČAN, Z.ROTHBAUER, J. ŠRÁMEK                
 
 
HOTEL INTERCONTINENTAL – PRAHA                             1972 - 
AUTOŘI VNITŘNÍHO ŘEŠENÍ: J.BOČAN,Z.ROTHBAUER,J.ŠRÁMEK 
Z.HŘIVNÁČ,O.NOVOTNÝ   
 
NOVÁ ODBAVOVACÍ BUDOVA HL. NADRAŽI PRAHA    1973 – 1976 
AUTOŘI VNITŘNÍHO ŘEŠENÍ: J.BOČAN, J.ŠRÁMEK, A.ŠRÁMKOVÁ 
    Z.ROTHBAUER 
 
OBCHODNĚTECHNICKÉSTŘEDISKO V MOSKVĚ                         1980 
AUTOŘVNITŘNÍHOŘEŠENÍ: J.BOČAN,Z.ROTHBAUER,O.NOVOTNÝ 
 
VÝSTAVA: PRAHA V DOBĚ KARLA IV BERLÍN                           1985 
AUTOŘI NÁVRHU: Z.ROTHBAUER,O.NOVOTNÝ 
       
 SÍDELNÍ ÚTVAR VELKÁ OHRADA JZM I PRAHA 13        1977 – 
AUTOŘI SÍDLIŠTÉ: J.BOČAN,Z.ROTHBAUER 
AUTOŘI OBJ.G23,H24: Z.ROTHBAUER,O.NOVOTNÝ 
 
 SOUBOR VILADOMŮ –VELKÁ OHRADA – PRAHA 13     1996 – 1999 
 AUTOŘI : O.NOVOTNÝ, Z.ROTHBAUER 
 
REKONSTRUKCE ČESKÉHO VELVYSLANECTVÍ V MOSKVĚ        
1996 
AUTOŘI: O.NOVOTNÝ, Z.ROTHBAUER 
 
BYTOVÝ KOMPLEX NA SLUPI PRAHA 2                                             
2007 
AUTOŘI: O:NOVOTNÝ, Z.ROTHBAUER                                                                                                                                                                                                                                          
      


